
ELEMENTO TÉCNICO Nº 6/2020 - IGESDF/UNAP/SUNAP/GEOPE/NUMAT 

DO OBJETO 

 O presente Elemento Técnico tem por objeto a aquisição de ferramentas, 
instrumentos, materiais de insumo básico e equipamentos apropriados 
para a execução de atividades relacionadas a manutenção predial, de 
acordo com as especificações, quantidades e demais condições constantes 
neste Elemento Técnico, para atender às necessidades do Instituto de 
Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal-IGESDF. 

  

Os itens serão fornecidos conforme programação constante na Ordem de 
Fornecimento. No momento da entrega, a empresa deverá cumprir as 
seguintes exigências: 

Os materiais deverão ter rótulos e todas as informações sobre os mesmos 
em língua portuguesa, de acordo com o que dispõe o art. 31 do Código de 
Defesa do Consumidor da Lei nº 8.078/1990; 

Validade mínima dos materiais de 12 (doze) meses, contados  a  partir  da  
data  de  entrega, salvo se houver autorização do IGESDF; 

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO   

O IGESDF presta ações e serviços de saúde hospitalar, 
ressaltando a formação profissional e a educação permanente, bem como 
a prestação de serviços públicos nas atividades correlatas e inerentes  à  
saúde pública, atuando exclusivamente no âmbito do Sistema  Único de  
Saúde. O Instituto conta com as seguintes unidades: Hospital de Base, 
Hospital de  Santa  Maria,  e  6  (seis)  UPAs  de porte III, localizadas em: 
Ceilândia, Samambaia,  Recanto  das  Emas,  Núcleo  Bandeirantes,  São 
Sebastião e Sobradinho. 

Considerando que através do Processo SEI 04016-
00019997/2019-71 foi locado imóvel (Centro de Operações Logísticas) para 
alocar o Núcleo de Insumos Farmacêuticos, equipe de  trabalho  da  
Gerência  de  Insumos  e Logística e implantação de Central de Operação 
Logística para  atender as Unidades  Assistenciais de Saúde do Instituto de 
Gestão Estratégica de Saúde  do  Distrito  Federal  –  IGESDF,  com 
capacidade para recebimento,armazenagem, transporte, 
fracionamento,controle, embalagem, manuseio, dispensação e outros 
serviços vinculados à distribuição de medicamentos, materiais, 
equipamentos, bens e insumos para a saúde e mobiliários em geral. 

Considerando que o IGESDF utiliza diversos sistemas, 
equipamentos e instalações prediais que apresentam elevada 



complexidade e que, por este motivo, exigem conhecimentos técnicos 
especializados em engenharia e manutenção predial, de forma a garantir 
seu perfeito funcionamento. Entre estes sistemas, as instalações prediais 
elétricas, hidráulicas, sanitárias e outras no mesmo nível de complexidade 
devem ser inspecionadas periodicamente para garantir segurança e 
conforto aos usuários, mantendo um adequado padrão operacional. A falta 
de manutenção predial preventiva, principalmente nas instalações mais 
antigas, pode levar ao colapso de sistemas vitais ao desempenho das 
atividades institucionais desenvolvidas pelo Órgão. Neste sentido, paradas 
inesperadas podem causar sérios prejuízos ao funcionamento das 
instalações e assistência aos pacientes e colaboradores da instituição 

Além da necessidade de constante manutenção preventiva, 
tais sistemas e equipamentos necessitam, com frequência, de manutenção 
corretiva para sanar defeitos imprevisíveis. Ainda, a manutenção corretiva 
é realizada para corrigir um problema já existente, levando o 
equipamento/instalações às condições iniciais de funcionamento, livre de 
quaisquer falhas. Dessa forma, a falta de manutenção corretiva pode 
resultar em altos gastos com peças e mão-de-obra, através de 
aquisições/contratações emergenciais, bem como a indisponibilidade de 
parte ou todo equipamento/infraestrutura, levando ao colapso de 
sistemas vitais e ao desempenho de atividades institucionais 
desenvolvidas. 

Considerando que a unidade de Centro de Operações 
Logísticas, ainda não possui contrato para o serviço de manutenção 
predial. 

Considerando que já está em processo a contratação de 
Artifice para o Centro de Operações Logísticas. 

 Portanto, a finalidade desta aquisição se dá principalmente 
em função da necessidade de manutenção preventiva e corretiva para os 
equipamento/sistemas da Sede Administrativa. As ferramentas e materiais 
de insumo visam atender na plenitude o desenvolvimento das atividades 
de apoio à Administração bem como a prestação de serviços públicos nas 
demais atividades correlatas. 

  

JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO     

Os quantitativos a serem  adquiridos  foram  estimados  para  atender  as  
necessidades  da Centro de Operações Logísticas, o qual abrigará o 
quantitativo de 1 Artificie: 



A finalidade desta compra se dá  principalmente em função da necessidade 
de manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos/sistemas da 
Central de Operações Logísticas, se faz necessária a aquisição de 
ferramentas e materiais de insumo, para atender na plenitude o 
desenvolvimento das  atividades de apoio à Administração bem como a 
prestação de serviços públicos nas demais atividades  correlatas, bem 
como para atender as novas demandas que surgem garantindo o bem 
estar dos colaboradores e do bom funcionamento dos sistemas da 
edificação. 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

Segue a descrição e a quantidade necessária, levando em consideração o 
Artigo 13 do IGESDF, na Seleção de Fornecedores para aquisição de bens, 
onde no inciso I - estabelece que o mesmo poderá indicar marca ou 
modelo, nas seguintes hipóteses: 

a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto; 
                          b) quando determinada marca ou modelo comercializado 
por mais de um fornecedor constituir o único capaz de atender o objeto do 
contrato; 
                         c) quando for necessária, para compreensão do objeto, a 
identificação de determinada marca ou modelo apto a servir como 
referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão “ou 
similar ou de melhor qualidade”; 

Considerando que todos os Purificadores de água pertencentes ao Centro 
de Operações Logísticas, são da marca SOFT EVEREST, sendo necessário a 
aquisição da Vela do filtro do purificador de água especifico. 

Portanto será necessário a aquisição de vela de filtro 
para purificador de água da marca SOFT EVEREST (item 114). 

Considerando a necessidade de aquisição de ferramentas e materiais de 
insumo, para a execução de serviços de manutenção predial na Central de 
Operações Logísticas, são descritas abaixo as especificações necessárias: 

ITEM MATERIAL UNIDADE  QTD  MV 

1 ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA 2 UNI 1 3631 

2 
ABRAÇADEIRA DE NYLON 3X100mm, PACOTE COM 

100 UNIDADES 
PCT 4 - 

3 ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA UNI 10 - 

4 ALICATE CORTE 6" UNI 1 - 

5 ALICATE DE AMPERÍMETRO  UNI 1 - 

6 ALICATE DE BICO 6" UNI 1 - 

7 ALICATE UNIVERSAL 8" UNI 1 - 



8 ARCO DE SERRA COM LÂMINA 140 UNI 1 - 

9 ARREBITE 3/16X16mm UNI 100 - 

10 ARREBITE 3X11mm UNI 100 - 

11 BOMBA MANUAL DE ÓLEO UNI 1 - 

12 

BOTINA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA, COM 

ISOLAÇÃO PARA 500V, SEM PARTES METÁLICAS, 

COM CA 

UNI 1 - 

13 BUCHA S10 CONCRETO UNI 100 - 

14 BUCHA S6 CONCRETO UNI 100 - 

15 BUCHA S8 CONCRETO UNI 100 - 

16 CABO FLEXÍVEL 750V #2,5mm VERDE ROLO 1 - 

17 CABO FLEXÍVEL 750V #2,5mm VERMELHO ROLO 1 - 

18 CABO FLEXÍVEL 750V #2,5mmAZUL ROLO 1 - 

19 CABO PP 3x2,5mm²  ROLO 1 - 

20 CABO GUIA 50m  UNI 1 - 

21 CADEADO 20mm COM CHAVE UNI 5 2751 

22 CAPA DE CHUVA AMARELA EM PVC REFORÇADO UNI 1 - 

23 CAPACETE DE SEGURANÇA  UNI 1 - 

24 CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL 12" UNI 1 - 

25 CHAVE DE TESTE DIGITAL 12/220V UNI 1 - 

26 CINTO DE FERRAMENTAS UNI 1 - 

27 COLA ADESIVA PLASTICA PARA PVC 175g UNI 5 - 

28 COLA TEK BOND 500g UNI 5 - 

29 COLHER DE PEDREIRO UNI 1 - 

30 CORRENTE PARA CAIXA ACOPLADA UNI 10 - 

31 DESENTUPIDOR MANUAL TIPO BOMBA DE PIA UNI 1 - 

32 DESENTUPIDOR MANUAL TIPO BOMBA DE VASO UNI 1 - 

33 DISJUNTOR  MONOFÁSICO 20A UNI 8 - 

34 DISJUNTOR  TRIFÁSICO 25A UNI 8 - 

35 DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A UNI 5 - 

36 ENGATE FLEXÍVEL ½  EM PVC 40 CM UNI 10 - 

37 ENGRAXADEIRA MANUAL 1 KG UNI 1 - 

38 ESCADA DUPLA 6 DEGRAUS  UNI 1 - 

39 ESPÁTULA UNI 1 - 

40 ESTOPA BRANCA PARA LIMPEZA 1KG UNI 10 - 

41 EXTENSÃO ELÉTRICA 10,0 M UNI 2 - 

42 FITA CREPE 48mm x 50m UNI 10 - 

43 FITA DE DEMARCAÇÃO AMARELA PISO 10cmx30m UNI 5 - 

44 FITA DE DEMARCAÇÃO VERMELHO PISO 10cmx30m UNI 5 - 

45 FITA DUPLA FACE 3M UNI 5 2433 

46 FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20 METROS PRETO 3M UNI 10 - 



47 FITA VEDA ROSCA 18x25 UNI 10 - 

48 
FURADEIRA INDUSTRIAL COM DUAS VELOCIDADES 

5/8” ISOLAÇÃO TOTAL 
UNI 1 - 

49 GRAXA PARA PORTÃO AUTOMÁTICO UNI 5 - 

50 JOGO DE BROCA PARA CONCRETO KIT 1 - 

51 JOGO DE BROCA PARA FERRO KIT 1 - 

52 JOGO DE BROCA PARA MADEIRA KIT 1 - 

53 
JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (L) 3.0 A 14MM, 

FERRAMENTA ISOLADA  
KIT 1 - 

54 JOGO DE CHAVES "TORX" COMPLETO KIT 1 - 

55 JOGO DE CHAVES “ALLEN” COMPLETO KIT 1 - 

56 JOGO DE CHAVES “BIELA” (06 A 28 MM) KIT 1 - 

57 JOGO DE CHAVES “BOCA” COMPLETO (POLEGADA) KIT 1 - 

58 
JOGO DE CHAVES “CACHIMBO” COMPLETO COM 

HASTE DE CATRACA 
KIT 1 - 

59 JOGO DE CHAVES “CANHÃO” (06 A 28 MM) KIT 1 - 

60 
JOGO DE CHAVES “ESTRELA” COMPLETO 

(POLEGADA) 
KIT 1 - 

61 
JOGO DE CHAVES “FENDA” COMPLETO FERRAMENTA 

ISOLADA  
KIT 1 - 

62 
JOGO DE CHAVES “PHILIPS” COMPLETO 

FERRAMENTA ISOLADA  
KIT 1 - 

63 
JOGO DE LIMA 10” E 12” CHATA, MEIA CANA, 

TRIANGULAR COM CABO 
KIT 1 - 

64 
KIT UNIVERSAL COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA 

SIMPLES 
KIT 1 - 

65 LÂMPADA CIRCULAR 22W BRANCA UNI 60 - 

66 
LÂMPADA LED TUBULAR 9W BRANCO FRIO 60cm 

BIVOLT 
UNI 8 - 

67 LAMPADAS LED 8W LUZ BRANCA BIVOLT 12cm UNI 50 - 

68 LUBRIFICANTE ANTIFERRUGEM  500ml UNI 5 - 

69 LUVA DE RASPA PUNHO LONGO 20CM CINZA UNI 1 - 

70 LUVA DE VAQUETA UNI 1 2539 

71 
LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ALTA TENSÃO 

CLASSE "0" 5kV 1.000V 
UNI 1 2919 

72 

MANGA ISOLANTE - CLASSE 2, SEM ORLAS NAS 

EXTREMIDADES, COM ALÇA PARA FIXAÇÃO NOS 

OMBROS 

UNI 1 - 

73 MARRETA 0,5Kg UNI 1 - 

74 MARRETA 1Kg UNI 1 - 

75 MARTELO 25cm COM CABO UNI 1 - 

76 MARTELO DE BORRACHA 1 KG UNI 1 - 



77 MASSA CORRIDA 25Kg UNI 2 - 

78 MASSA PLASTICA  COM CATALISADOR BRANCA 400g UNI 5 - 

79 MINI ARCO DE SERRA COM LÂMINA 10" UNI 1 - 

80 OBTURADOR PARA CAIXA ACOPLADA UNI 10 - 

81 ÓCULOS DE SEGURANÇA CINZA UNI 1 - 

82 
ÓCULOS DE SEGURANÇA SOBREPOSIÇÃO ÓCULOS DE 

GRAU 
UNI 1 - 

83 PARAFUSO S10 UNI 100 - 

84 PARAFUSO S6 UNI 100 - 

85 PARAFUSO S8 UNI 100 - 

86 PLUG MACHO 2p+t 10a UNI 5 - 

87 PLUG MACHO 2p+t 20a UNI 3 - 

88 PLUG FEMEA 2p+t 10a UNI 5 - 

89 PLUG FEMEA 2p+t 20a UNI 3 - 

90 PISTOLA DE APLICAÇÃO DE SILICONE UNI 1 - 

91 PISTOLA PARA PINTURA  UNI 1 - 

92 PLACA SINALIZADORA EM MANUTENÇÃO UNI 1 - 

93 PONTEIRO 10" UNI 1 - 

94 
PROTETOR AURICULAR 16 Db COPOLÍMERO COM 

CORDÃO DE SILICONE 
UNI 1 3630 

95 PUNÇÃO 120mmX5mm UNI 1 - 

96 REBITADEIRA UNI 1 - 

97 
RESPIRADOR PFF37 DESCARTÁVEL TIPO MÁSCARA 

COM VÁLVULA, PARA POEIRAS E NÉVOAS 
UNI 1 2775 

98 ROLO DE PINTURA COM HASTE UNI 2 - 

99 SIFÃO FLEXÍVEL MULTIUSO  UNI 5 - 

100 SILICONE ACÉTICO PARA VEDAÇÃO 280g BRANCO UNI 5 - 

101 
SILICONE ACÉTICO PARA VEDAÇÃO 280g 

TRANSPARENTE 
UNI 5 - 

102 SODA CÁUSTICA 1KG UNI 2 - 

103 TALHADEIRA 10" UNI 1 - 

104 THINNER 5L UNI 2 - 

105 TINTA ACRÍLICA AMARELO 3,6L UNI 2 - 

106 TINTA ACRÍLICA VERMELHO 3,6L UNI 2 - 

107 TINTA LÁTEX PVA BRANCO 18 L UNI 2 - 

108 TOMADA COMPLETA BRANCA 10A UNI 10 - 

109 TOMADA COMPLETA BRANCA 20A UNI 5 - 

110 TORNEIRA PARA BANCADA BICA ALTA UNI 10 - 

111 TORNEIRA PARA JARDIM 1/2 UNI 5 - 

112 TRENA DE AÇO DE 50 METROS UNI 1 - 

113 TRINCHA DE 1.1/2" UNI 2 - 



114 
VELA DE FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT 

EVEREST 
UNI 7 - 

A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA EM PLANILHA DISCRIMINATIVA, QUE 

DEVERÁ CONTER, NO MÍNIMO:PROPOSTA COMERCIAL 

1. nome do representante legal da empresa e dados; 

2. detalhamento do objeto; 

3. as quantidades; 

4. valores unitários e totais por unidade, em moeda 
nacional, em algarismo e por extenso; 

5. prazo de validade da proposta não inferior a 90 
(noventa) dias; 

6. prazo para entrega dos materiais; 

7. dados bancários da empresa, tais como número da  
conta corrente, agência e nome do Banco da mesma; 

8. CNPJ, telefone/fac-símile, endereço e e-mail; 

9. marca e modelo do objeto; 

10. garantia do objeto; 

11. nos preços já deverão estar consideradas todas as 
despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que 
incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto deste Elemento 
Técnico. 

AMOSTRAS E PROSPECTOS       

Caso seja necessário, o IGESDF poderá solicitar amostra(s) através de 
prospecto ao Fornecedor vencedor, a fim de verificar a adequabilidade e 
compatibilidade do(s) objeto(s)  ofertado(s). 

A convocação para a apresentação da amostra poderá ser realizada por e-
mail, mensagem, ligação telefônica ou publicação no site do IGESDF. 

Caso a amostra apresentada  seja reprovada, o Fornecedor será 
 automaticamente desclassificado. 

HABILITAÇÕES DA EMPRESA       

O Fornecedor deverá apresentar os documentos referentes à regularidade 
fiscal, jurídica e técnica, conforme relacionados abaixo: 

Referentes às Regularidades Fiscais: 

CNPJ – Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica; 



União – Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Federal, 
mediante certidão conjunta negativa  de débitos,  ou positiva com  efeitos  
de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

CNDT – Certidão Negativa de inexistência de débitos  inadimplidos  
perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, ou certidão positiva com efeitos de negativa; 

FGTS – Certidão Negativa de regularidade relativa ao Fundo de Garantia  
do Tempo de Serviço, mediante Certificado de Regularidade; 

Certidão Negativa de regularidade perante as Fazendas Municipal, Estadual 
ou Distrital da sede do fornecedor; 

CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido 
pela Controladoria Geral da União; 

CNJ – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; 

TCU – Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União; e 

Certidão Negativa de Falência ou Concordata (art.192, Lei nº11.101/2005), 
Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Execução patrimonial, expedidas 
pelo setor de distribuição da Justiça Comum, Justiça Federal e Justiça do 
Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa física ou jurídica. 

Referentes à Habilitação Jurídica: 

a) Cópia da Cédula de identidade, quando se tratar de empresa Pessoa Física; 

b) No caso de empresa individual: registro empresarial na junta comercial; 

c) No caso de sociedades comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social em vigor, devidamente registrado na junta comercial. Os documentos 

deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

d) Documento comprobatório autenticado de seus administradores 

reconhecido nacionalmente (CNH, carteira de identidade, registro profissional 

ou outro); 

e) No caso de sociedades por ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social em vigor, devidamente registrado, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores, em exercício; 

f) No caso de sociedades civis: inscrição do Ato constitutivo e alterações 

subsequentes no Registro civil das Pessoas Jurídicas, prova de diretoria em 

exercício; acompanhada de prova de diretoria em exercício; 



g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: 

decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; e 

h) Para todos os efeitos, considera-se como Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social em vigor, o documento de constituição da empresa, 

acompanhado da (s) última (s) alteração (ões) referente (s) à natureza da 

atividade comercial e à administração da empresa, ou a última alteração 

consolidada. 

Quanto à Representação: 

a) Se representante legal apresentar procuração por instrumento particular ou 

público, com poderes para praticar os atos pertinentes da Seleção de 

Fornecedores; 

b) Na hipótese de procuração por instrumento particular, deverá vir 

acompanhada do documento constitutivo do proponente ou de outro 

documento em que esteja expressa a capacidade/competência do outorgante 

para constituir mandatário; e 

c) O representante legal constante na procuração deverá apresentar documento 

comprobatório autenticado reconhecido nacionalmente (CNH, carteira de 

identidade, registro profissional ou outro), assim como  do sócio outorgante. 

A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do 
instrumento contratual, o IGESDF poderá solicitar, para fins de 
comprovação, as cópias autenticadas ou os originais da documentação 
exigida neste elemento técnico. 

CONDIÇÕES DE ENTREGA            

Os produtos deverão ser entregues no  IGESDF no endereço SIA Trecho 17, 
rua 06, Lote 115 - Guará , Brasília – DF, CEP: 70.297-400, no horário de 
09h00min as 17h00min horas, conforme local indicado na ordem de 
fornecimento. 

O Fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da(s) Nota Fiscal(is) e 
da Ordem de Fornecimento; 

Durante a vigência do instrumento contratual ou/até o recebimento 
definitivo do objeto, o local de entrega para fornecimento poderá sofrer 
modificações, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo endereço para 
entrega constará na Ordem de Fornecimento. 

Os produtos deverão ser entregues no interior do local designado e o 
descarregamento dos mesmos será de responsabilidade do Fornecedor. 



O prazo para entrega dos produtos será de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de 
Fornecimento, exceto quando, a critério do IGESDF, for estabelecido prazo 
superior na Ordem de Fornecimento. 

Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma: 

O fornecedor deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras 
informações exigidas de acordo com a legislação específica: 

Número da ordem de fornecimento; 

O nome do material; 

A marca e o nome comercial; 

Deverá conter o tipo de instrumento contratual ou número Seleção de 
Fornecedores;  

Número do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber. 

O prazo de validade do(s) produto(s), por ocasião de sua entrega 
no  IGESDF, deve ser de no mínimo de 12 meses a contar da data de 
entrega: 

A embalagem original deve estar em perfeito estado, sem sinais de 
violação, de acordo com a legislação pertinente, e identificadas com as 
informações: especificação, quantidade, data de fabricação, data de 
validade, número do lote, número do registro do produto na ANVISA/MS e 
data de esterilização, quando for o caso; 

A embalagem deve ser adequada à natureza do objeto, portanto, 
resistente ao peso, à forma e às condições de transporte. Além disso, as 
embalagens externas(secundárias)  devem  apresentar  as  condições  
corretas  de  armazenamento  do produto (temperatura, umidade, 
empilhamento máximo); 

O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às 
especificações técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) e 
o(s) número(s) do(s) lote(s) ou item (s) fornecido(s); 

A quantidade correspondente a cada lote (ou item); 

O prazo de validade correspondente a cada lote (ou item). 

Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades 
previstas no item 14.1 deste Elemento Técnico, além das previstas no 
Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF. 

VIGÊNCIA  



O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico terá 
vigência a partir da data de sua assinatura até o recebimento definitivo do 
objeto, que deverá ocorrer no prazo fixado no item 8.3. 

A referida vigência não exonera o fornecedor do cumprimento da garantia 
mínima de 5 (cinco) anos, do(s)  produto(s)  ou   equipamento(s),  
contados  a  partir  da   data  do  termo   de recebimento definitivo do 
objeto. 

  

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em 
conformidade com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os 
ônus e encargos decorrentes do fornecimento. 

Ao emitir a nota fiscal, o Fornecedor deverá seguir fielmente a descrição 
do produto, conforme descrição do subitem 4.1. 

Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio 
do endereço eletrônico correspondente ao seu envio. 

Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao  IGESDF toda e 
qualquer alteração. 

Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações 
constantes no subitem 4.1, não se admitindo procrastinação em função de 
pedido de revisão de preço ou substituição de marca. 

Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu 
estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu 
descarregamento até o interior do local de entrega, observando as regras 
para manutenção da sua qualidade. 

Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por 
qualquer deterioração, substituindo sempre que for o caso. 

Substituir, após solicitação do Fiscal, ou propor a substituição da(s) 
marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), desde que haja autorização 
do IGESDF, mantendo no mínimo o(s) padrão(ões) fixado(s) neste 
elemento técnico, sempre que for comprovado  que a qualidade da(s) 
marca(s) atual(is) não atende(m) mais as especificações exigidas ou se 
encontra(m) fora da legislação aplicável. 

Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 2 (dois) dias úteis, o objeto 
com avarias ou defeitos, sem qualquer ônus para o IGESDF. 

Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais 
como tributos, fretes, embalagem e demais encargos. 



Responder, integralmente, pelos danos causados ao  IGESDF ou a terceiros, 
por sua culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o 
mero fato da execução ser fiscalizada participantes. ou acompanhada por 
parte  IGESDF. 

Os produtos deverão ser entregues conforme as exigências deste 
instrumento. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE              

Indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o produto. 

Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que 
observadas às normas de segurança  IGESDF; 

Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

Garantir o contraditório e ampla defesa; 

Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas deste 
Elemento Técnico; 

Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual, bem como 
atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execução do objeto. 

Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução da entrega deste Elemento 
Técnico, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

O julgamento obedecerá ao critério do menor preço por item. 

FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização e atesto das Nota (s) Fiscal (is) será realizado pela Gerência 
de Apoio Operacional e pela Gerência de Patrimônio, que também será 
responsável pelo recebimento, controle e distribuição do material. 

  

PAGAMENTO    

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, por meio de depósito 
bancário em conta corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Unidade responsável. 

Sendo o pagamento realizado mediante depósito em conta corrente, o 
Fornecedor não deverá fazer a emissão de boleto bancário, sob pena de 
haver cobrança indevida. 

  



PENALIDADES   

O atraso injustificado na entrega do(s) serviço(s) e produto(s), objeto do 
presente Elemento Técnico, sujeitará o fornecedor, sem prejuízo das 
sanções previstas nos artigos 35, 41, 42 e 43 do Regulamento Próprio de 
Compras e Contratações do IGESDF, às seguintes multas: 

a) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisição, até o 

limite  de 30 (trinta) dias; 

b) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor total da aquisição, 

após 30 (trinta) dias, podendo ainda o IGESDF, a seu critério, impedir o 

fornecedor de participar de novas cotações com este Instituto. 

O atraso injustificado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias 
corridos, será considerado como inexecução total do objeto, devendo o 
instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse público 
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente  do IGESDF. 

LOCAL E DATA   

Brasília/DF, 25/junho/2020 

 


